Závěrečný účet

Obce Dobrá Voda za rok 2014

(dle § 17 zákona Č. 250/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů , ve znění pozdějších předpisů)

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014
Plnění
Třída
Třída
Třída

Třída

I - daňové příjmy
2 - nedaňové příjmy
3 - kapitálové příjmy
4 - přijaté transfery

Příjmy
Třída
Třída

4 022 088,89
304 716 ,88
13 880,-217152,--

celkem:

5-

4557837,77

běžné

výdaje
6 - kapitálové výdaje

Výdaje celkem:

rozpočtu

Kč

100 %
99,9 %
100 %
100 %

Kč

100 %

Kč
Kč

32,7 %
IDO %

Kč

40,0 %

I 276 717 ,02 Kč (přebytek)
následujícího rozpočtového období.

Dotace:
4111 - neinv. dotace - volby
4112 - neinv. dotace na státní správu
4122 - neinv. dotace přijaté od krajů (žáci,SDH)
4222 - inv. dotace Kraj Vysočina - POV soc.zařízení
4222 - inv. dotace Kraj Vysočina - zabezpečenj OÚ
Hospodaření příspěvkové

Kč

%RU

2 397 538,95 Kč
883 581,80 Kč
3281 120,75

Třída

8 - financování
Přebytek byl zařazen do

k 31. 12. 2014

25496,-- Kč
62500 ,-- Kč
5050,-- Kč
106000,-- Kč
18 106,-- Kč

organizace zřízené obcí

Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda, příspěvková organizace
Náklady celkem: 2532897,50 Kč
Výnosy celkem: 2575 878,74 Kč
Z toho:
Příspěvek na provoz zřizovatele + příspěvek ze státního rozp . 2 470 981,-Fondy
Rezervní fond ze zlepš.výsl.
12 161,55 Kč
Rezervní fond z ost. titulů
7 185,00 Kč
Fond kulturních a sociálních potřeb
6 549,90 Kč
Výsledek hospodaření:
+42 981,24 Kč

Kč

o rozdělení hospodářského výsledku organizace bude rozhodovat zastupitelstvo
obce na svém jednání dne 19. 6. 2015.
Údaje o hospodaření s majetkem obce k 31.12.2014

o18 drobný dlouhodobý nehmotný majetek
O19 dlouhodobý nehmotný majetek
03 1 pozemky
021 stavby
022 samostatné movité věci
028 drobný dlouhodobý hmotný majetek
069 ostatní dlouhodobý finanční majetek

Zpráva o výsledku

k 31. 12. 2013
13419, --Kč

176000,-- Kč
3 483 856,63 Kč
15 038 784,02 Kč
187 900.-- Kč
803 289,84 Kč
20000,-- Kč

přezkoumání hospodaření

k 31. 12.2014
13419,-- Kč
176000,-- Kč
3503360,71 Kč
15798821 ,82 Kč
187900,-- Kč
841 170 ,84 Kč
20000, -- Kč.

za rok 2014

Dílčí přezkoumání hospodaření

bylo provedeno dne 25. I\. 20 14 a závěrečné přezkoumání
hospodaření dne 12. 5. 2015, v závěru zprávy bylo konstatováno, že byl zjištěn nedostatek územní celek neúčtovalo skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž
tyto skutečnosti věcně a časově souvi sí. Kontrolou předložené kupní smlouvy ze dne 3. 10.
20 14, inventury účtu 031 - Pozemky, evidence majetku a výpisu z katastru nemovitostí (LV
I) bylo zjištěno, že o prodeji pozemků bylo k 3 \. 12. 2014 účtováno na účtu 031 - pozemky a
prodané pozemky byly vyřazeny Z evidence pozemků. Dle výpisu LV 1 nebyl k 3 \. 12. 2014
podán návrh na vklad na katastr nemovitostí a pozemky stále zůstávají v majetku obce.
Při přezkoumání hospodaření za rok 2014 nebyla zjí š těna žádná rizika vyplývající z chyb
uvedených v části D. I. této zprávy. která by mohla mít negativní dopad na hospodaření
uzemního celku v budoucnost i.

Po zji štěni chyby byla neprodleně provedena oprava v účetnictví v souladu s § 3 odst. 1
zákona Č. 563/1991 Sb., O účetnictví. ve znění pozdějších předpi sů.

Sestavila: Ing. Jaroslava Klapalová
hlavní účetní obce. správce rozpočtu
V Dobré

Vodě

dne: 3. 6. 2015

Schváleno v ZO dne: .... .. .................................. ..

Vyvěšeno:. .<?'. ~.. .""r.G:' ........
Sejmuto: .

